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WZÓR UMOWY 

Dla kurtki wyjściowej nieprzemakalnej z podpinką - (przedmiot nie objęty odbiorem OiB) 

 

„W dniu ……………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie 00-463 przy 

ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

………………………………………… z siedzibą w ………………………………………………., 

NIP ……………………., REGON …………………….., reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

łącznie zwanymi „STRONAMI” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie ………….........................., nr sprawy ……………., została zawarta umowa o następującej 

treści:” 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: ………………………wykonanych zgodnie ze specyfikacja 

techniczną o numerze ewidencyjnym ……..  w ilości ................ za cenę: ………….. zł., z należnym 

podatkiem VAT. Łączna wartość zamówienia wyniesie ………… zł z należnym podatkiem VAT. 

2. Cena brutto określona w § 1 ust. 1 jest ceną ostateczną. W cenę wliczone są  koszty dostawy 

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości przedmiotu umowy tj………………… 

maksymalnie do ……… w ramach prawa opcji. Ceny jednostkowe ………………….. zakupywanych 

w ramach prawa opcji będą identyczne jak ceny określone dla zamówienia podstawowego w formularzu 

ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

4. Zmiana umowy określona w §1 ust. 3 nie wymaga formy aneksu. 

5. …………………………………………………. zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame  

z ……………………………………….. zaoferowanymi w ramach zamówienia podstawowego. 

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie  

20 dni od dnia zawarcia umowy. 

6. Ilość …………………………………… przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynika  

z potrzeb Zamawiającego i pozyskania dodatkowych środków finansowych. 

7. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru jakościowego 

przedmiotu umowy, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem dostawy przedmiotu umowy. 

8. Podczas odbioru jakościowego, który odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, ocenie podlegać 

będzie, jakość i estetyka wykonania przedmiotu umowy, w szczególności takie elementy jak: 

1) szwy (ciągłość i równość, wykonanie bez zmarszczeń i wyciągnięć, zabezpieczenie przed pruciem); 

2) połączenia elementów składowych (np. bez fałd i zgrubień); 

3) kształt wyrobu (zniekształcenia i skrzywienia, estetyka wykonania poszczególnych elementów 

wyrobu). 

9. Z czynności opisanych w ust. 8, tj. przeprowadzenia udokumentowanego odbioru jakościowego 

przedmiotu umowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządza się protokół odbioru 

jakościowego w 2 egz. – po jednym egzemplarzu dla stron. 
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10. W przypadku braku zgodności przedmiotu zamówienia z parametrami ujętymi  

w specyfikacji technicznej wyrobu oraz nie dokonania usunięcia tych niezgodności, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

§ 2. 

1. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie, na koszt Wykonawcy, do magazynu 

Zamawiającego, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy według załączonego do umowy wykazu 

rozmiarowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wraz  

z oświadczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 5 zamawiający prześle wykaz rozmiarowy na przedmioty 

zakupywane w ramach prawa opcji. 

3. Odbiór ilościowy dokonany będzie po dostarczeniu przedmiotu umowy do magazynu,  

co potwierdzone będzie podpisem na dowodzie dostawy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, jednakże 

dostarczenie całości zamówienia nie może przekroczyć terminu ………. (termin wskazany przez 

Wykonawcę w ofercie). 

§ 3. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na niżej wymienione przedmioty umowy gwarancji na 

okres: …………………  od momentu rozpoczęcia użytkowania danego przedmiotu umowy, za który 

uważa się moment wydania przedmiotu umowy z magazynu Zamawiającego do użytkowania.  

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad uniemożliwiających prawidłowe jego wykorzystanie, 

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia powstałych wad w terminie 14 dni od momentu 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, przez naprawienie wad lub dostarczenie odpowiedniej 

ilości nowej partii przedmiotu umowy. 

2. O wadzie przedmiotu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie w chwili ujawnienia  

w nim wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi 

„Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego przekazany Wykonawcy niezwłocznie po 

ujawnieniu wady. 

3. Okres przechowywania przedmiotów umowy w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. 

4. Okres gwarancji przestaje obowiązywać w przypadku wydania przedmiotów umowy do użytkowania 

po upływie terminów okresu przechowywania określonego w ust. 3. 

5. Okres rękojmi na przedmioty umowy jest równy okresowi gwarancji. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot umowy przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w formie ………………. w wysokości 5 % wartości umowy brutto tj. kwotę ………………….. 

(słownie:……………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczone zostanie na poczet kar umownych. 

3. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca          

      obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących   

      wysokościach:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy; 
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      2) za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy 

dostarczonego po terminie określonym w umowie za każdy dzień opóźnienia. 

4.  Zamawiający obciążony zostanie karami umownymi za odstąpienie od umowy z jego winy  

w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego                      

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z płatności za fakturę. 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych ze     

zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

8.   Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którymi posłuży się  przy 

wykonywaniu umowy jak za działania własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. 

1. Zamawiający odstąpi od umowy w określonych przypadkach: 

1) zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym 

lub Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) po upływie 14 dni od terminu dostawy określonego w §2 ust. 1, gdy Wykonawca nie wywiąże 

się z dostawy przedmiotu umowy. 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotowej umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 8. 

Zmiany, uzupełnienia oraz porozumienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9. 

1. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - wykaz rozmiarowy przedmiotu umowy. 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja  Techniczna o numerze ewidencyjnym 6/BOR/2010. 

 

WYKONAWCA:                                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 3 egz. 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów 

Egz. nr 2 – Wnioskujący 

Egz. nr 3 – Wykonawca 

Wykonał : W.K (tel. 57-18)  
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Załącznik nr 1 do umowy nr...........… 

z dnia................................................... 

 

WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

 

Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką : 

 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 160/92  kpl. 10 

2. 163/86 kpl. 10 

3. 163/98 kpl. 5 

4. 166/92 kpl. 10 

5. 166/104 kpl. 5 

6. 169/86 kpl. 15 

7. 169/98 kpl. 15 

8. 169/110 kpl. 5 

9. 172/92 kpl. 15 

10. 172/104 kpl. 15 

11. 172/116 kpl. 5 

12. 175/86 kpl. 10 

13. 175/98 kpl. 10 

14. 175/110 kpl. 10 

15. 178/92 kpl. 10 

16. 178/104 kpl. 20 

17. 178/116 kpl. 5 

18. 178/122 kpl. 5 

19. 181/86 kpl. 10 

20. 181/98 kpl. 20 

21. 181/110 kpl. 10 

22. 184/92 kpl. 10 

23. 184/104 kpl. 10 

24. 184/116 kpl. 10 

25. 184/122 kpl. 5 

26. 187/86 kpl. 10 

27. 187/98 kpl. 15 

28. 187/110 kpl. 5 

29. 190/92 kpl. 5 

30. 190/104 kpl. 5 

31. 190/116 kpl. 5 

Razem: kpl. 300 
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WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO 

 

Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką : 

 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 181/98 kpl 10 

2. 178/104 kpl 10 

3. 181/110 kpl 10 

Razem: kpl 30 
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WZÓR UMOWY 

Przedmioty objęte odbiorem OiB 

 

„W dniu ……………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie 00-463 przy 

ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

………………………………………… z siedzibą w ………………………………………………., 

NIP ……………………., REGON …………………….., reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

łącznie zwanymi „STRONAMI” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie ………….........................., nr sprawy ……………., została zawarta umowa o następującej 

treści:” 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: ..................... wykonanych zgodnie z ……………………..  

o numerze ewidencyjnym .................. w ilości .......... za cenę: ………….. zł., z należnym podatkiem 

VAT. Łączna wartość zamówienia wyniesie ………… zł z należnym podatkiem VAT. 

2. Cena brutto określona w § 1 ust. 1 jest ceną ostateczną. W cenę wliczone są koszty dostawy 

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzenia oceny zgodności OiB zgodnie  

z obowiązującymi aktami prawnymi wymienionymi w § 1 ust. 7. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości przedmiotu umowy 

tj. ………………………….. maksymalnie do ……. w ramach prawa opcji. Ceny 

jednostkowe…………………… zakupywanych w ramach prawa opcji będą identyczne jak ceny 

określone dla zamówienia podstawowego w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

4. Zmiana umowy określona w §1 ust. 3 nie wymaga formy aneksu. 

5. ……………………………………………… zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame  

z ………………………………………… zaoferowanymi w ramach zamówienia podstawowego. 

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie 20 dni 

od dnia zawarcia umowy. 

6. Ilość ………………………………. przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji wynika  

z potrzeb Zamawiającego i pozyskania dodatkowych środków finansowych. 

7. Wykonawca przeprowadzi ocenę zgodności wyrobu, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r.  

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie prowadzania oceny zgodności 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 266 i poz. 1606). Wykonawca wystawi deklarację zgodności OiB i uzyska jej 

potwierdzenie przez organ sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem 

wprowadzanym do użytku. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad 

czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzonym do użytku w komórkach i jednostkach 

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
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(Dz. U. z 2007 r. Nr 170, poz.1201), organem sprawującym w imieniu ministra nadzór nad czynnościami 

związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa 

„MORATEX” 90-965 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 zwanym dalej „Organem upoważnionym”. 

8. Zgłoszenia wyrobu do „Organu upoważnionego” Wykonawca dokonuje w formie pisemnej, 

przekazując kopię umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia realizacji zadań „Organowi upoważnionemu”,  

w szczególności wykonania wskazanych przez ten organ czynności. 

10. Potwierdzoną przez „Organ upoważniony” deklarację zgodności OiB Wykonawca przekaże 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dokonującym odbioru jakościowego przedmiotu 

umowy. 

11. Wykonawca, po potwierdzeniu przez „Organ upoważniony” deklaracji zgodności OiB, zgłosi 

pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru jakościowego przedmiotu umowy, nie 

później niż 3 dni przed planowanym terminem dostawy przedmiotu umowy. 

12. Podczas odbioru jakościowego, który odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, ocenie podlegać 

będzie, jakość i estetyka wykonania przedmiotu umowy, w szczególności takie elementy jak: 

1) szwy (ciągłość i równość, wykonanie bez zmarszczeń i wyciągnięć, zabezpieczenie przed pruciem); 

2) połączenia elementów składowych (np. bez fałd i zgrubień); 

3) kształt wyrobu (zniekształcenia i skrzywienia, estetyka wykonania poszczególnych elementów 

wyrobu). 

13. Z czynności opisanych w ust. 12, tj. przeprowadzenia udokumentowanego odbioru jakościowego 

przedmiotu umowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządza się protokół odbioru 

jakościowego w 2 egz. – po jednym egzemplarzu dla stron. 

14. W przypadku nie potwierdzania przez „Organ upoważniony” zgodności wyrobu zgłoszonego przez 

Wykonawcę z dokumentacją techniczno-technologiczną lub podstawowymi wymaganiami techniczno 

– użytkowymi wyrobu oraz nie dokonania usunięcia tych niezgodności, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

§ 2. 

1. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie, na koszt Wykonawcy, do magazynu 

Zamawiającego, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38 w dni robocze  

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy według załączonego do umowy wykazu 

rozmiarowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wraz  

z oświadczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 5 zamawiający prześle wykaz rozmiarowy na przedmioty 

zakupywane w ramach prawa opcji. 

3. Odbiór ilościowy dokonany będzie po dostarczeniu przedmiotu umowy do magazynu,  

co potwierdzone będzie podpisem na dowodzie dostawy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, jednakże 

dostarczenie całości zamówienia nie może przekroczyć terminu …….. (termin wskazany przez 

Wykonawcę w ofercie). 

§ 3. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na niżej wymienione przedmioty umowy gwarancji na 

okres: …………………  od momentu rozpoczęcia użytkowania danego przedmiotu umowy, za który 

uważa się moment wydania przedmiotu umowy z magazynu Zamawiającego  

do użytkowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad uniemożliwiających prawidłowe jego 

wykorzystanie, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia powstałych wad  

w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, przez naprawienie wad 

lub dostarczenie odpowiedniej ilości nowej partii przedmiotu umowy. 
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2. O wadzie przedmiotu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie w chwili ujawnienia  

w nim wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego przekazany 

Wykonawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady. 

3. Okres przechowywania przedmiotów umowy w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. 

4. Okres gwarancji przestaje obowiązywać w przypadku wydania przedmiotów umowy do użytkowania 

po upływie terminów okresu przechowywania określonego w ust. 3. 

5. Okres rękojmi na przedmioty umowy jest równy okresowi gwarancji. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot umowy przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

1.   Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

       w formie ………………. w wysokości 5 % wartości umowy brutto tj. kwotę   

       ………………….. (słownie:……………………………………………………………….). 

2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczone zostanie na poczet kar umownych. 

3.   Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca          

      obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących   

      wysokościach:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy; 

      2) za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy 

dostarczonego po terminie określonym w umowie za każdy dzień opóźnienia. 

4.  Zamawiający obciążony zostanie karami umownymi za odstąpienie od umowy z jego  winy  

 w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego                      

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z płatności za fakturę. 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych ze     

zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

8.   Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którymi posłuży się  przy 

wykonywaniu umowy jak za działania własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. 

1. Zamawiający odstąpi od umowy w określonych przypadkach: 

1) zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym 

lub Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) po upływie 14 dni od terminu dostawy określonego w §2 ust. 1, gdy Wykonawca nie 

wywiąże się z dostawy przedmiotu umowy. 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotowej umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
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§ 8. 

Zmiany, uzupełnienia oraz porozumienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9. 

1. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - wykaz rozmiarowy przedmiotu umowy. 

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna o numerze ewidencyjnym 95/BOR/2010. 

Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna o numerze ewidencyjnym 94/BOR/2010. 

 

WYKONAWCA:                                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egz. 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów 

Egz. nr 2 – Wnioskujący 

Egz. nr 3 – Wykonawca 

Wykonał : W.K (tel. 57-18 
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Załącznik nr 1 do umowy nr...........… 

z dnia................................................... 

 

WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

Kurtka  ochronna pirotechnika: 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 166/88 szt. 4 

2. 166/96 szt. 3 

3. 172/96 szt. 10 

4. 178/96 szt. 7 

5. 172/104 szt. 8 

6. 178/104 szt. 26 

7. 184/104 szt. 13 

8. 166/112 szt. 1 

9. 172/112 szt. 13 

10. 178/112 szt. 21 

11. 184/112 szt. 32 

12. 190/112 szt. 5 

13. 178/120 szt. 2 

14. 184/120 szt. 5 

Razem: szt. 150 

Podpinka  pod kurtkę ochronną pirotechnika: 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 166/88 szt. 4 

2. 
166/96 

 
szt. 3 

3. 
172/96 

 
szt. 10 

4. 178/96 szt. 7 

5. 172/104 szt. 8 

6. 178/104 szt. 26 

7. 184/104 szt. 13 

8. 166/112 szt. 1 

9. 172/112 szt. 13 

10. 178/112 szt. 21 

11. 184/112 szt. 32 

12. 190/112 szt. 5 

13. 178/120 szt. 2 

14. 184/120 szt. 5 

Razem: szt. 150 

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: 
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WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO 

 

Kurtka  ochronna pirotechnika: 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 178/104 szt. 5 

2. 172/112 szt. 5 

3. 178/112 szt. 5 

Razem: szt. 15 

 

Podpinka  pod kurtkę ochronną pirotechnika: 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 178/104 szt. 5 

2. 172/112 szt. 5 

3. 178/112 szt. 5 

Razem: szt. 15 

 

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
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WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

Kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnej: 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 165/88 szt. 4 

2. 165/96 szt. 5 

3. 165/108 szt. 2 

4. 170/88 szt. 4 

5. 170/92 szt. 5 

6. 170/96 szt. 5 

7. 170/100 szt. 10 

8. 170/104 szt. 5 

9. 175/88 szt. 4 

10. 175/92 szt. 5 

11. 175/96 szt. 5 

12. 175/100 szt. 5 

13. 175/104 szt. 10 

14. 175/108 szt. 10 

15. 175/112 szt. 10 

16. 180/92 szt. 4 

17. 180/96 szt. 4 

18. 180/100 szt. 5 

19. 180/104 szt. 10 

20. 180/108 szt. 10 

21. 180/112 szt. 10 

22. 180/116 szt. 2 

23. 180/120 szt. 3 

24. 185/100 szt. 5 

25. 185/104 szt. 6 

26. 185/108 szt. 10 

27. 185/112 szt. 10 

28. 185/120 szt. 4 

29. 190/108 szt. 3 

30. 190/112 szt. 5 

Razem: szt. 180 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: 
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WYKAZ ROZMIAROWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO 

 

Kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnej: 

Lp. Rozmiar J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. 175/104 szt. 8 

2. 175/108 szt. 8 

3. 175/112 szt. 4 

Razem: szt. 20 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: 

 


